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Περιεχόμενα

1. Βασικές έννοιες χαρτογραφίας

2. Δημιουργία χάρτη στην εφαρμογή Storymaps του ArcGIS Online



Βασικές έννοιες χαρτογραφίας





Tι είναι χάρτης;

• Οπτική απεικόνιση μια συγκεκριμένης όψης του κόσμου μας 

• Γλώσσα επικοινωνίας

• Kάθε χάρτης συνδέεται με έναν συγκεκριμένο σκοπό

• «Σμίκρυνση» της πραγματικότητας



Τι αποτυπώνουμε σ’ έναν χάρτη;

Πληροφορία με χωρική διάσταση π.χ.:
• Θερμοκρασίες σε περιοχές
• Αύξηση πληθυσμού
• Σημεία ενδιαφέροντος σε μια πόλη (εστιατόρια, υπηρεσίες κτλ.)
• Δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
• Μεταναστευτικές ροές πληθυσμών
• Όρια χωρών 
• Ιστορικά γεγονότα
• …….
• ……



Κλίμακα

• Χάρτης = «σμίκρυνση» της πραγματικότητας

• Κλίμακα:

• Πλήθος των πληροφοριών που 
μπορούμε να απεικονίσουμε

• Διάσταση του χάρτη σε σχέση με τη 
πραγματικότητα

Μεγάλη κλίμακα → μικρή επιφάνεια 
→ πολλές λεπτομέρειες στο χάρτη

Μικρή κλίμακα → μεγάλη επιφάνεια 
→ λίγες λεπτομέρειες στο χάρτη

Πηγή: https://www.openstreetmap.org/#map=17/37.95877/23.64474

Πηγή: https://www.openstreetmap.org/#map=6/38.002/23.302

1:100.000 
1εκ. στο χάρτη → 100.000 εκ.
στην πραγματικότητα



Πώς αποτυπώνουμε πληροφορία σε έναν 
χάρτη;
Με τη βοήθεια:

• Σημείων (π.χ. υπηρεσίες, 
εστιατόρια, εκκλησίες κτλ.)

• Γραμμών (π.χ. οδικό δίκτυο, 
υδρογραφικό δίκτυο κτλ. )

• Επιφανειών (π.χ. διοικητικές 
περιφέρειες, χρήσης γης κτλ.)

Πηγή: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5031/1/02_chapter_2.pdf



Μια περιοχή είναι σημειακό ή επιφανειακό στοιχείο;

Πηγή: 
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=11976561, CC 
BY 3.0

Πηγή: https://www.openstreetmap.org

Μικρή κλίμακα →
Σπάρτη ως σημείο

Μεγάλη κλίμακα →
Σπάρτη ως 
επιφάνεια

Κλίμακα & Σκοπός

Σκοπός
«Διάφορες 
πληροφορίες» →
Σπάρτη ως σημείο

Σκοπός 
«Καλλικρατικοί
δήμοι»
→ Σπάρτη ως 
επιφάνεια

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11976561


Δημιουργία χαρτών στην 
εφαρμογή Storymaps
Μπλοκ περιεχομένου «Χάρτης»



Τι δυνατότητες μας δίνονται για 
δημιουργία/προσθήκη χαρτών μέσα στο περιβάλλον 
των Storymaps;

Θα αναλυθούν σε 
μελλοντικές εκπαιδεύσεις

Map Tour

Πλαϊνό βοηθητικό πλάνο

Χάρτης



Μπλοκ περιεχομένου «Χάρτης»

i. Για να εισάγετε ένα χάρτη 
που έχετε δημιουργήσει σε 
κάποια εφαρμογή του ArcGIS 
Online (εκτός από την 
εφαρμογή Storymaps) και 
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη 
σας.

ii. Για να δημιουργήσετε έναν 
νέο χάρτη.



Βασικά Βήματα

Επιλογή 
μπλοκ 

«Χάρτης»

Επιλογή «+ 
Νέος χάρτης 

εξπρές»

Σχεδίαση 
στοιχείων & 
προσθήκη 

πληροφοριών

Εισαγωγή του 
χάρτη στην 
αφήγηση



Δημουργία νέου χάρτη

Βήμα 1: Επιλέγετε μπλοκ περιεχομένου «Χάρτης»



Βήμα 2: Επιλέγετε « + Νέος χάρτης εξπρές».



Σχεδίαση 
γραμμών

Προσθήκη 
κειμένου

Αναίρεση & 
Επανάληψη

Επιλογή στοιχείων 
του χάρτη

Σχεδίαση 
σημείων

Σχεδίαση 
επιφανειών

Σχεδίαση 
βέλους

Εισαγωγή 
περιοχής και 
μετάβαση στο 
χάρτη



Σχεδιασμός σημείου



Προσθήκη πληροφοριών και μορφοποίηση σημείου

Προσθήκη εικόνας:

Βήμα 1: Πατάτε το 

Βήμα 2: Επιλέγετε από τα 

αρχεία σας την εικόνα που 

θέλετε να μεταφορτώσετε

Βήμα 3: Βλέπετε την εικόνα 

που έχετε μεταφορτώσει

Προσθήκη ονόματος και περιγραφής 

στο σημείο: 

Βήμα 1: Πατάτε πάνω στο πεδίο 

«Όνομα»

Βήμα 2: Εισάγετε το όνομα και την 

περιγραφή που επιθυμείτε

Μορφοποίηση συμβόλου σημείου 

(Στιλ):

Βήμα 1: Πατάτε πάνω στο 

Βήμα 2: Επιλογές μορφοποίησης 

Πατάτε «Τέλος» για να 

αποθηκεύσετε τις επιλογές 

σας.

Διαγραφή του σημείου



Σχεδιασμός γραμμής



Προσθήκη πληροφοριών και μορφοποίηση γραμμής

Πατάτε «Τέλος» για να 

αποθηκεύσετε τις επιλογές 

σας.

Προσθήκη εικόνας:

Βήμα 1: Πατάτε το 

Βήμα 2: Επιλέγετε από τα 

αρχεία σας την εικόνα που 

θέλετε να μεταφορτώσετε

Βήμα 3: Βλέπετε την εικόνα 

που έχετε μεταφορτώσει

Προσθήκη ονόματος και 

περιγραφής στην ευθεία: 

Βήμα 1: Πατάτε πάνω στο πεδίο 

«Όνομα»

Βήμα 2: Εισάγετε το όνομα και την 

περιγραφή που επιθυμείτε

Μορφοποίηση στιλ γραμμής:

Βήμα 1: Πατάτε πάνω στο 

Βήμα 2: Αλλάζετε το χρώμα 

Διαγραφή της ευθείας



Σχεδιασμός επιφάνειας



Προσθήκη πληροφοριών και μορφοποίηση επιφάνειας

Πατάτε «Τέλος» για να 

αποθηκεύσετε τις επιλογές 

σας.

Προσθήκη εικόνας:

Βήμα 1: Πατάτε το 

Βήμα 2: Επιλέγετε από τα 

αρχεία σας την εικόνα που 

θέλετε να μεταφορτώσετε

Βήμα 3: Βλέπετε την εικόνα που 

έχετε μεταφορτώσει

Προσθήκη ονόματος και περιγραφής 

στην επιφάνεια: 

Βήμα 1: Πατάτε πάνω στο πεδίο 

«Όνομα»

Βήμα 2: Εισάγετε το όνομα και την 

περιγραφή που επιθυμείτε

Μορφοποίηση στιλ επιφάνειας:

Βήμα 1: Πατάτε πάνω στο 

Βήμα 2: Αλλάζετε το χρώμα 

Διαγραφή της 

επιφάνειας



Προσθήκη σχολιασμού (κειμένου)



Επιλογές μορφοποίησης σχολιασμού (κειμένου)



Σχεδιασμός βέλους



Επιλογές μορφοποίησης βέλους



Αναζήτηση τοποθεσίας με τοπωνύμιο
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Ευχαριστούμε πολύ!



Πηγές εικόνων διαφάνειας 4
• Δίκτυο Metro: https://www.ametro.gr/wp-

content/uploads/2020/07/AM_Sxedio_Anaptiksis_July2020-2_gr.pdf

• Nαυτικός χάρτης: https://oceanservice.noaa.gov/navigation/making-nautical-charts.html

• Second primary languages: https://www.visualcapitalist.com/mapped-second-primary-languages-
around-the-world/

• Heatmap: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heatmap.jpg

• 3D maps: https://demos.cesium.com/NewYork/?view=-
74.01881302800248%2C40.69114333714821%2C753.2406554180401%2C21.27879878293835%
2C-21.343905508724625%2C0.0716951918898415

• Χάρτης ροών: https://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/

• Global internet map: https://www.geoawesomeness.com/wp-content/uploads/2017/05/global-
internet-map-2017-telegeography-Geoawesomeness-large.png

• Hurricanes: https://www.geoawesomeness.com/wp-content/uploads/2017/06/Hurricanes-
mapped.jpg

• Ιστορικός χάρτης: http://eng.travelogues.gr/item.php?view=32189

https://www.ametro.gr/wp-content/uploads/2020/07/AM_Sxedio_Anaptiksis_July2020-2_gr.pdf
https://oceanservice.noaa.gov/navigation/making-nautical-charts.html
https://www.visualcapitalist.com/mapped-second-primary-languages-around-the-world/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heatmap.jpg
https://demos.cesium.com/NewYork/?view=-74.01881302800248%2C40.69114333714821%2C753.2406554180401%2C21.27879878293835%2C-21.343905508724625%2C0.0716951918898415
https://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/
https://www.geoawesomeness.com/wp-content/uploads/2017/05/global-internet-map-2017-telegeography-Geoawesomeness-large.png
https://www.geoawesomeness.com/wp-content/uploads/2017/06/Hurricanes-mapped.jpg
http://eng.travelogues.gr/item.php?view=32189

